
mamış Kitiibü't- Te 'alil~ 'ale 'l-Müdev
vene adlı bir eserinden de söz edilmek
tedir. Kadf iyaz Tertibü'l-mediirik'te (1. 

56L Ebü imran ' ın et- Te 'ôlil_{'inden de 
faydalandığını söylemekteyse de biyogra
fik bilgiler ihtiva ettiği anlaşılan söz ko
nusu eserin Kitiibü 't -Te'iilfA; 'ale 'l-Mü
devvene mi, yoksa başka bir eser mi ol
duğu bilinmemektedir (idris, Anna/es de 

1'/nstitut d 'e tudes orienta les, s. 47-48). Bur
züli tarafından zikredilen (a.g.e., s. 48) 
en-Nezii , ir adlı eserinin de bir nüshası 
mevcuttur (b k Brockelmann, ı. 661 ). 
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ı EBÜ iNAN el-MERİNI ı 
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Emlrü'l -mü'minln Mütevekkil-Aleilah 
Ebu imi n Faris b. All 
b. Osman el-Merlnl 

(ö. 759/ 1358) 

Merini hükümdan 

L 
(1348 - 1358). 

_j 

12 Rebiülewel 729'da (14 Ocak 1329) 
Fasülcedfde 'de (Medinetülbeyza) doğdu . 

Babası Merfnf hükümdarlarından Sultan 
Ebü' 1- Hasan Ali b. Osman, annesi hıris-

tiyan asıllı bir cariye olan Şemsüdduha'
dır. Babası onun tahsiliyle yakından il
gilenerek devrin en meşhur bilginlerin
den ders almasını sağladı. Böylece fıkıh, 
hadis, edebiyat, lugat ve nahiv gibi çe
şitli ilim dallarında geniş bilgi sahibi ol
du: Kur'an-ı Ker!m'i ezberledi. 

Ebü inan kabiliyet ve cesareti sayesin
de kısa zama!lda temayüz edince babası 
Sultan Ebü'I -Hasan onu veliaht seçerek 
Tilimsan'a vali tayin etti. 748 Saferinde 
(Mayıs 1347) ordusuyla İfrfkıye seferine 
çıkarken yerine Ebü inan'ı vekil bıraktı. 
Sultan Ebü'I - Hasan' ın Beni Hilal ve Sü
leym'e mensup asi Arap kabileleriyle yap
tığı savaşta mağlüp olarak öldürüldüğü
ne dair gelen haberler üzerine 30 Re
bfülewel 749'da (28 Haziran 1348) Ebü 
inan'a Merfnl sultanı olarak biat edildi. 
Ebü inan biat merasiminden sonra or
dusu ve devlet erkanı ile başşehir Fas'a 
hareket etti. Ancak Fas'a varmadan ön
ce babasının hayatta olduğunu öğrendi. 
Bu durum karşısında Merfnfler yeni hü
kümdarı tanımaktan çekindiler ve Sul
tan Ebü'I-Hasan'a bağlı kalacaklarını bil
dirdiler. Yeğeni Mansür, Ebü inan'a kar
şı başlatılan muhalefet cephesini orga
nize ederek amcasının üzerine yürüdü. 
Taze'de Ebü'I-Ecraf vadisinde meydana 
gelen savaşta mağlüp olan Mansür Fa
sülcedfde'ye sığındı. Ebü inan onu ta
kip ederek bir süre muhasara ettikten 
sonra ete geçirip öldürttü. Böylece Mağ
rib-i Aksa ve Mağrib-i Evsat ' ın büyük 
bir bölümü kendi hakimiyeti altına gir
miş oldu. 

öte yandan Tunus'taki Merfnfler Sul
tan Ebü'I-Hasan Ali'yi desteklemeye de
vam ettiler. Ebü'I-Hasan Tunus'tan ge
milerle yola çıkıp maceralı bir yolculuk
tan sonra Merakeş'e vardı ve şehri zap
tetti. Bunun üzerine Ebü inan babasına 
karşı harekete geçti ve Medgüsa'da ya
pılan savaşta onu mağlüp ederek Me
rakeş'i ele geçirdi (75 ı 1 ı 350). Cebelül
hintate'ye sığınan Ebü' I-Hasan bura
da bir süre daha mukavemet ettikten 
sonra bazı şartlar ileri sürerek tahttan 
feragat etti. Ebü inan hacibi Muham
med b. Ebü Ömer'i gönderip babasının 
isteklerini yerine getirdi ve rızasını al
dı. Sultan Ebü' I-Hasan 23 Rebfülahir 
752 ·de ( 19 Haziran 135 1) vefat edince 
cenazesi önce Merakeş'te toprağa veril
di, daha sonra Fas'a götürülüp ataları
nın gömülü olduğu Şale'de (Chel la) def
nedildi. 

EBÜ iNAN ei-MERlNl 

Babasının ölümünden sonra bütün Me
rini topraklarına hakim olan Ebü inan, 
taht kavgalarını fırsat bilerek Mağrib-i 
Evsat'ta nüfuz kazanmaya çalışan Ab
dülviidfler'e karşı harekete geçti ve on
lardan Merinf topraklarını derhal terket
melerini istedi. 753'te (1352) hazırlıkla
rını tamamlayıp Tilimsan'a hareket etti. 
Yapılan savaşta mağlüp olan Abdülvadf 
Hükümdan Sultan Ebü Said yakalanarak 
idam edildi (ll Cemaziyelewel 753 / 25 
Haziran 1352) Ebü inan 757-758 (1356-
1357) yıllarında Portekiz sahillerine sal
dırd ı ; bunun üzerine Portekiz kralı ba
rış isternek zorunda kaldı. Aragon Kral
lığı 'yla iyi ilişkiler kuran Ebü inan, Haf
sfler'in elinde bulunan Kostant!ne 'yi de 
(Konstantine) zaptedip sultan Ahmed b. 
Muhammed ' i esir aldı. Kostantfne 'de 
bulunduğu sırada gelen kabile reisieri 
itaat arzedip onu Tunus'u ele geçirme
ye teşvik ettiler. Ancak Ebü inan. asker
lerin yurtlarından uzun süre ayrı kaldık

larını belirtip şikayetçi ol maları üzerine 
başşehir Fas'a döndü. Bu dönemde Nas
rfler'le ilişkiler. meşhur vezir Lisanüddin 
İbnü'I-Hatfb sayesinde çok iyi bir şekil
de gelişti. 

Ebü inan 759 ( 1358) yılı kurban bay
ramından sonra hastalandı. Yaklaşık iki 
hafta kadar yattıktan sonra 24 Zilhicce 
759'da (27 Kasım 1358) Fas'ta veziri Ha
san b. Ömer ei-Füdüdf'nin tertipiediği 
bir komplo sonucu boğularak öldürüldü 
ve Med!netülbeyza'da defnedildi. 28 Zi l
hicce (31 Kasım 1358) günü öldürüldüğü
ne dair rivayetler de vardır. Yerine oğlu 
Ebü Bekir es-Said geçti. 

Ebü inan iffetli, cesur. cömert ve müt
taki bir insand ı. İlim, edebiyat ve şiire 
yakın ilgi duyar ve boş zamanlarında şi
irle meşgul olurdu. Orduya bizzat ku
manda eden Ebü inan zamanında Merr
niler en iyi dönemlerini yaşadılar. Onun 
Endülüs'te İslam hakimiyetini yeniden 
kurabilecek nitelikte bir hükümdar ol
duğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Merfnf
ler'den "Emfrü'l-mü'minfn" ve "Müte
vekkil - Aletlah • gibi halifetere mahsus 
lakap ve unvaniarı kullanan ilk hüküm
dar olma özelliğine sahiptir. Ebü inan, 
babası gibi imar faaliyetleriyle de ilgile
nerek onun başlattığı eserleri tamam
l adığı gibi birçok şehirde mescid, med
rese, zaviye, sebil ve hamamlar yaptır
mıştır. Kendisinin yaptırdığı Taliatü Fas 
adıyla meşhur Bü inaniyye Medresesi 
abidevi bir eserdir. 
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EBO lsA ei-İSFAHANI 

(bk. İSFAHANI, Ebıi lsa). 

EBO lsA ei-VERRAK 

(bk. VERRAK, Ebıi lsa). 

EBO İSHAK el-EN SARİ 

(bk. SAFFAR, Ebıi İshak). 

EBO İSHAK el-FEzARİ 

(bk. FEzARI, Ebıi İshak). 

EBO İSHAK el-HARBl 

(bk. HARBI). 

EBO İSHAK el-İLBlRİ 
( .s.,r.J"il d~! Y.l ) 

Ebı1 İshak İbrahim b. Mes'ı1d 
b. Said et-Tüdbi el-İlbirl 

{ö. 459/ 1067) 

Endülüslü şair ve fakih. 

_j 

_j 

_j 

_j 

_j 

_j 

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemek
le birlikte 389 {999) yılında vefat eden 
İbn Ebü Zemenin'den ders okuduğu ve 
hadis rivayet ettiğine göre lV. (X.) yüzyı-
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lın sonlarında doğduğu söylenebilir. As
ten Gırnata 'ya komşu İlbire'den (Elvira) 
olup İbn Said el-Mağribfye göre "ba" ka
fiyeli meşhur kasidesi dikkate alınırsa 
Gırnata'ya 8 mil mesafedeki Hısnülukab'
dandır. Beni Tücib kabilesine mensup ol
duğu için Tücibi nisbesiyle de tanınır. 

Ebü İshak'ın yetiştiği ilim muhiti, ho
calan, talebeleri hakkında kaynaklarda 
fazla bilgi yoktur. Hocaları arasında İbn 
Ebü Zemenin'in, talebeleri arasında da 
Abdülvahid b. Ysa b. Hemedani, Ebü'l
Abbas Ahmed b. Hişam el-Kaysi, Ebü 
Hafs Ömer b. Halef'in dışında başka bir 
isim zikredilmemektedir. Fıkıhla ilgili her
hangi bir eserine rastlanmamıştır. Sa
dece hacası İbn Ebü Zemenin'in fıkha 
dair eserlerini rivayet ettiği, Ziri Sultanı 
Badis b. Habbüs es-Sanhaci zamanında 
Gırnata'da kadılık yapan Ali b. Muham
med b. Tevbe'nin katibi olarak görev yap
tığı ve aynı zamanda ders verdiği bilin
mektedir. Ebü İshak ayrıca hadiste de 
ilgilenmiştir. 

Ancak İlbiri daha çok zühd konusun
da yazdığı şiirlerle tanınmış olup divanı 
Escurial Library'de kayıtlıdır (nr. 404). Bu 
divan ilk olarak E. Garcia Gomez tarafın
dan ispanyolca bir mukaddime ve bazı 
ta'liklerle birlikte, daha sonra da Mu
hammed Rıdvan ed-Daye tarafından tah
kik edilerek neşredilmiş, 113 beyitlik 
"Taiyye" kasidesini de Abdullah Kenün 
yayımıarnıştır (bk. bibl) İlbiri'nin yahu
dilerle ilgili şiirleri üzerinde özellikle dur
mak gerekir. Ziri Sultanı Badis b. Hab
büs, yahudi veziri Samuel b. NağrTie'nin 
ölümü üzerine oğlu Joseph'i (Yusuf b. is
mail) vezir yapmış, Joseph de görevini 
kötüye kullanarak yahudileri bazı önemli 
mevkilere getirmiş ve onlara çeşitli men
faatler sağlamıştı. Bunun üzerine İlbiri, 
bir yahudiyi vezirliğe getirdiği için sul
tana, buna rıza gösterdiği için de halka 
sert tenkitler yöneltmiş, bu yüzden bir 
süre İlbire'nin dışında Rabıtatülukab'da 
ikamete mecbur edilmiştir. Fakat İlbiri 
tavrını değiştirmeyerek bu konuda bir 
kaside söylemiştir. Genellikle bu kaside 
üzerine galeyana geldiği rivayet edilen 
halkın yahudiler aleyhinde bir kıyam baş
lattığı (30 Aralık ı 066) ve çok sayıda ya
hudi ile adı geçen vezirin bu olaylarda 
öldürüldüğü kaydedilmektedir. Ancak İl
biri' nin, Vezir Joseph'in siyasi niyet ve 
teşebbüslerinin yol açtığı bu olaylardaki 
rolü henüz tam aydınlanmış değildir. Söz 
konusu olaylardan bahseden Arap ve ya
hudi kaynakları Ebü İshak'tan ve şiirin
den söz etmemektedir. Özellikle yahudi 

kaynaklarının ondan bahsetmemesi dik
kat çekicidir. Muhtemelen bu olaylarla 
Ebü İshak'ın söz konusu şiirini yazması 
aynı zamana rastladığı için ikisi arasın
da bir ilişki kurulmuştur. 

Ebü İshak el-İlbirf 459 yılının sonla
rında ( 1 067) vefat etti. 
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EBÜ İSHAK el-İSFERAYlNI 

ı 

L 
(bk. İSFERAYİNI, Ebıi İshak). 
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1 
EBO İSHAK el-MERVEZİ 

ı 

L 
(bk. MERVEZİ, Ebıi İshak) . 

_j 

1 
EBÜ İSHAK es-SABl 

ı 

L 
(bk sABI, Ebıi İshak). 
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1 
EBO İSHAK es-SAFFAR 

ı 

L 
{bk. SAFFAR, Ebıi İshak). 
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1 
EBO İSHAK es-SEBİl 

ı 

(~IJb......)Y-1) 

Ebu İshak Amr b. Abdiilah 
b. Ziyuhmid es-Sebrı 

(ö. 127 / 745) 

L 
Kufeli hadis ve kıraat alimi, tabii. 

_j 

34 (654) yılında doğdu. 29 (649) veya 
32 {652) yılında doğduğu da rivayet edil
mektedir. Yemen'deki Hemdan kabile
sine mensup Sebi' (Sebü') b. Sa'b'ın so
yundan geldiği için SebiT ve Hemdani. Kü
fe'ye yerleştiği için de Küfl nisbeteriyle 


